
Convênios da Regional Médica de Brusque para Médicos Associados: 
 
SLOMP LANCHAS 47 98421-1009 OU 47 99912-7997 
20% de desconto da tabela vigente. 
 

ACADEMIA VIVA 
20% de desconto da tabela vigente e 50% de desconto na adesão. 
 

BEDUSCHI VIAGENS E TURISMO 
5% de desconto nos serviços da agência para todos os pacotes. 

Viagens para o exterior com translado do aeroporto para o hotel de cortesia para uma pessoa. 
 

CALÇADOS GEVAERD 

15% de desconto nas compras à vista  
*desconto válido para mercadorias não promocionais/tabeladas. 
 

CAROLITAS CAFÉ 

5% de desconto nas compras.  
 

 CCAA IDIOMAS 
30% de desconto na mensalidade do Curso de Inglês ou Espanhol. 
Descontos nas mensalidades Vip Course para Inglês e Espanhol. 
 

CRISTIANO PINHEIRO SALON 
10% desconto em todos os serviços 
5% desconto na compra de produtos 
 

CIRÚRGICA TOMAZONI 
10% desconto linha de produtos para clínicas/consultórios 
7% desconto linha produtos em geral 
30% na locação de materiais 
 

CLUBE ESPORTIVO BANDEIRANTE 
Em torno de 20% de desconto no plano familiar. 
Isenção de taxas para utilização da academia no 1º ano após associado. 
Isenção de taxas para utilização dos espaços para festas (direito a uma data por mês – exceto salão 
nobre) após associado. 
 

DERMAVITA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 
20% de desconto nos manipulados. 
10% de desconto nos demais produtos da Farmácia. 
 

DIVERTY BOLICHE E FESTAS 
Passaporte do parque grátis para criança (dependente). 
(Parque aberto de sexta à domingo com recreador). 
 

FARMAIS   
Perfumaria / Suplementos / Dermocosméticos 5% de desconto. 
Fitoterápicos 10% de desconto. 
Marca (éticos) entre 15 e 25% de desconto. 
Genéricos entre 20 e 30% de desconto. 
 

INTEGRARE MARKETING DIGITAL 
10% de desconto para contrato marketing (plano Basic, Plus ou Gold). 
 

LABORATÓRIO HOFFMANN 
Em torno de 40% de desconto nos exames. 
 



LÓGICA INFORMÁTICA  
15% de desconto em serviços. 
5% de desconto em produtos. 
 

OFICINA DO ZECA REPARADORA AUTOMOTIVA 
Serviços de latoaria, pintura e polimento de veículos nacionais ou importados 
5% de desconto para pagamento parcelado no cartão; 
10% de desconto para pagamento à vista. 
 

 

OPPA CORTES MASCULINOS 
16% de desconto cortes. 
16% de desconto barba. 
 

PADDOCK AUTO CENTER 
10% de desconto em toda a linha de peças e serviços. 
Na compra de 4 pneus ganhe 4 bicos (sem câmara). 
Na troca conjunta de óleo, filtro de óleo e filtro de ar ganhe alinhamento de rodas. 
 

PLANIFIK IMÓVEIS 
Venda de imóvel comissão reduzida para 5% 
Locação de imóvel comissão do primeiro aluguel reduzido para 30% 
Compra de imóvel serviço de despachante e serviço imobiliário gratuito 
 

PRIMAX 
20% de desconto em recargas de cartuchos e toners. 
10% de desconto na compra de cartuchos, toners e tintas. 
Aluguel de impressoras com valores personalizados. 
 

POSTO DE COMBUSTÍVEL RR MALUCHE (BR PETROBRÁS) 
5% de desconto na troca de óleo e gasolina aditivada. 
 

QUEIJO E CIA 
5% de desconto em todos os produtos. 
 

RZ MÍDIAS 
51% de desconto tabela vigente para mídia em cinema. 
38% de desconto tabela vigente para mídia em outdoor digital. 
 

SCHMITT RESTAURANTE (AABB) 
5% de desconto no almoço (bebidas à parte). 
 

SOS ANIMAIS HOSPITAL VETERNÁRIO 
20% de desconto em serviços. 
10% de desconto em produtos. 
 

TRANSPORTE EXECUTIVO MARCOS SCHAADT 
Transporte executivo de confiança. (47) 99112-2529 
 

VIDA ARTE GRÁFICA 
20% de desconto em serviços. 
 

ZUCCO SEGUROS 
20% de desconto seguro empresarial, residencial, automóveis, equipamento. 
25% de desconto seguro de vida individual. 
20% de desconto consórcio (primeira mensalidade). 
 
  



 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
Maiores detalhes com secretária 3351-3726, 99752-6860 ou email abmbrusque@gmail.com. 
 
  
 
 

*Os descontos só serão concedidos mediante apresentação da carteirinha. Descontos estendidos 
para dependentes (com apresentação de documento comprobatório) mediante consulta prévia. 


